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Geachte mevrouw Steenbergen,

De heer E. Jasper, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de Gemeente Almelo, heeft 
aan uw Raad bij brief van 25 september 2018 een voorstel gedaan voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan ' 'Gedeeltelijk dempen 2e insteekhaven Dollegoor'. De heer EIbert 
vermeldt in dit voorstel dat het ontwerpbestemmingsplan 'Gedeeltelijk dempen 2e 
insteekhaven Dollegoor' voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen, dat 
hiertegen één zienswijze is ingediend en dat dit niet heeft geleid tot een aanpassing. De heer 
Jasper stelt uw Raad derhalve voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

In het hiernavolgende wordt namens All-Containers B.V. in aanvulling op de eerder namens 
haar ingediende zienswijze en aanvullende zienswijzen, op hoofdlijnen gereageerd op de 
brief van de heer Jasper en het daarin geformuleerde voorstel.

In de brief aan uw Raad van 25 september 2018 motiveert de heer Jasper dat het 
voorgenomen deels dempen van de 2e insteekhaven is om te voorzien in een uitbreiding 
van circa 5 ha naar circa 6 ha van het reeds gevestigde bedrijf Van den Bosch Beton. Op het i 
de zienswijze namens All- In Containers B.V. ingenomen standpunt dat er voor dit bedrijf 
voldoende alternatieven zijn om het doel tot uitbreiding te realiseren, is de heer Jasper op 
geen enkele wijze ingegaan. Ook op de stelling van All-ln Containers dat uit de toelichting op 
het ontwerpbestemmingsplan niet blijkt dat de werkgelegenheid door de fysieke uitbreiding 
van het bedrijf Van den Bosch Beton met circa 1 ha grond, na demping van de 2e 
insteekhaven, zal toenemen met ca. 30 arbeidsplaatsen, nu deze 1 ha nieuw te verwerven 
grond enkel als Tass-veld (een ruimte voor opslag) zal worden gebruikt, is door de heer 
Jasper in het geheel niet ingegaan. All-ln Containers B.V. komt op basis van deze omissie in 
de motivering van het onderhavige voorstel aan de Raad tot de conclusie dat het College 
B&W van de Gemeente Almelo de onderliggende belangen bij de voorgenomen demping 
van de 2e insteekhaven onvoldoende heeft onderzocht en daarmee ook onvoldoende heeft 
afgewogen. Daarbij rijst het vermoeden dat het College van B&W bij haar belangenafweging 
kennelijk meer op de commerciële belangen van het bedrijf Van den Bosch Beton B.V. 
alsmede op het door de demping voor de Gemeente Almelo te realiseren economisch
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insteekhaven Dollegoor, waar het belang van All- In Containers B.V. onderdeel van uit maakt. 
AH- In Containers B.V. is dan ook van oordeel dat deze besluitvorming er blijk van geeft dat 
het College van B&W van Almelo de feiten voorafgaande aan haar besluitvorming 
onvoldoende heeft onderzocht en de onderliggende belangen onvoldoende c.q. eenzijdig 
heeft afgewogen, waardoor sprake is van schending van het materiële 
zorgvuldigheidsbeginsel, als bedoeld in artikel 3.2 AWB.

In zijn brief van 25 september 2018 merkt de heer Jasper voorts op dat All-ln Containers B.V. 
sinds haar vestiging in 2007 feitelijk geen gebruik van de 2e insteekhaven heeft gemaakt. 
Vervolgens merkt de heer Jasper op dat All-ln Containers slechts éénmaal gebruik heeft 
gemaakt van het vervoer via het water van de 2e insteekhaven van het bedrijventerrein 
Dollegoor. Deze constatering is in tegenspraak met de eerdere suggestie van Jasper als zou 
All-ln Containers sinds haar vestiging in 2007 nimmer feitelijk gebruik van de 2e 
insteekhaven hebben gemaakt. Bovendien is de constatering van de heer Jasper op dit punt 
feitelijk onjuist. Tijdens de door de heer Jasper in alinea 1.2 van zijn brief van 25 september 
2018 gememoreerde hoorzitting van 9 juli 2018 heeft, de directeur van All- In Containers, de 
heer R. Nijhuis, middels diverse foto's op zijn mobiele telefoon aan de tijdens die hoorzitting 
aanwezige raadsleden en de heer Jasper getoond dat zij sinds haar vestiging in 2007 vaker 
gebruik heeft gemaakt van het vervoer via het water van de 2e insteekhaven van het 
bedrijventerrein Dollegoor. De tijdens de hoorzitting door de heer R. Nijhuis aan de 
raadsleden en de heer Jasper getoonde foto's worden volledigheidshalve als bijlage 1 bij 
deze brief gevoegd. Het bij de brief van 25 september 2018 gevoegde verslag van de 
hoorzitting van 9 juli 2018 is dan ook op dit punt niet volledig.

In aansluiting op het vorenstaande blijkt evenmin uit de brief van de heer Jasper en het 
daarin opgenomen voorstel dat in de belangenafweging van het College van B&W van 
Almelo is meegewogen dat All-ln Containers tengevolge van de door diverse ontwikkelingen 
toegenomen behoefte van vervoer over water, voor haar voortbestaan afhankelijk is van het 
gebruik van de 2e insteekhaven Dollegoor. Dit is merkwaardig, omdat All- In Containers op 
dit aspect in haar aanvullende zienswijze zeer uitvoerig, onder verwijzing naar diverse 
rapportages, is ingegaan. Door dit toekomstig belang van All- In Containers in de 
belangenafweging niet mee te nemen, is de belangenafweging van het College van B&W 
dan ook op dit aspect op onvoldoende zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

In de brief van de heer Jasper van 25 september 2018 is voorts opgemerkt dat All-ln 
Containers geen concrete voornemens heeft om transport over water te laten plaatsvinden. 
Dit standpunt is onjuist, hetgeen ook reeds blijkt uit hetgeen hierover in de aanvullende 
zienswijze namens All-ln Containers is gesteld.

In de brief van 25 september 2018 is voorts gesteld dat All-ln Containers niet het recht heeft 
om vanaf het haar in eigendom toebehorend perceel te laden en te lossen, omdat op dit 
oeverperceel geen erfpacht is gevestigd ten behoeve van deze functie. In het door de heer 
Jasper opgestelde verslag van de hoorzitting van 9 juli 2018, alinea 4 onder het hoofdje:' 
Samenvatting hoorzitting' is door de directeur van All- In Containers, de heer Nijhuis, 
ingegaan op het door hem in 2009 mondeling bij de Gemeente Almelo gedane verzoek om 
het erfpacht voor het betreffende oeverperceel te verkrijgen. Dit verzoek werd evenwel door 
De Gemeente mondeling afgewezen. Zoals uit het verslag van de hoorzitting blijkt, heeft de 
heer Ten Dam, projectleider, dit tijdens de hoorzitting bevestigd en daarbij aangegeven dat 
de Raad in 2007 met de vaststelling van het 'Masterplan Havengebied' en het projectplan 
voor 'Herontwikkeling Havengebied, Fase 1 Dollegoor en Slachthuiskade' de gronden tussen 
de 1 e en 2e arm heeft aangewezen als een hightech cluster. Om deze reden worden, aldus de 
heer Ten Dam, nieuwe activiteiten die eventueel belemmerend zijn voor dit hightech cluster 
ontmoedigd. Uit deze toelichting van de heer Ten Dam blijkt dat de Gemeente Almelo door 
het verzoek van All- In Containers om het erfpacht te verkrijgen van het betreffende
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afgesneden om het erfpacht te krijgen en van de oever op basis van het recht van erfpacht te 
gebruiken voor laden en lossen. Daarmee heeft de Gemeente een eigen argument 
geschapen om de demping van de 2e insteekhaven Dollegoor te realiseren, immers All-ln 
Containers mag op de oever niet laden en lossen nu zij geen erfpacht heeft. Ook bevreemdt 
het All-in Containers ten zeerste dat, nu gebleken is dat het technologiecluster volgens het 
masterplan geen definitieve doorgang heeft gevonden. Gemeente Almelo vanuit haar 
publiekrechtelijke functie waarbij onpartijdigheid gewaarborgd behoort te zijn, de 
erfpachtrechten van het betreffende oeverdeel, niet eerst heeft aangeboden aan All-in 
Containers B.V. In plaats daarvan is het betreffende oevergedeelte, welke nota bene lijfelijk 
verbonden is met het perceel van All-ln Containers B.V., op basis van een voorlopige 
koopovereenkomst onder ontbindende voorwaarde van demping van de haven verkocht 
aan V/d Bosch Beton. All-in Containers is van deze transactie nooit op de hoogte gesteld door 
gemeente Almelo.

Voorts is geen consistentie te bespeuren in het belang dat de Gemeente Almelo lijkt te 
hechten aan het vervoer over water. Immers door middel van een zwaaikom bij CTT wordt 
extra water gecreëerd om vervoer over water te vergemakkelijken, terwijl bij de tweede 
insteekhaven water, met laad-en losmogelijkheden m.b.t. vervoer over water, wordt 
ontnomen.

Deze merkwaardige belangenafweging illustreert naar mening van All-ln Containers dat het 
College van B&W de in het beding zijnde belangen niet nauwkeurig heeft afgewogen, 
hetgeen mede het gevolg is van belangenverstrengeling. Het College van B&W wenst 
immers met de demping van de 2e insteekhaven Dollegoor enerzijds een economisch 
voordeel te behalen en anderzijds het algemeen belang na te streven. Daar wringt de 
schoen, in het nadeel van het toekomstig bestaansrecht van All-ln Containers.

All-ln Containers persisteert voor het overige bij al hetgeen zij reeds in haar zienswijze, de 
aanvullende zienswijze, in de pleitnota van de hoorzitting op 9 juli 2018 en tijdens de 
hoorzitting van 9 juli 2018 heeft gesteld (zie bijlage 2).

Vertrouwende u hierdoor volledig te hebben ingelicht.

(ogachtend.

Advocaat^ achtigde
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PLEITNOTA

Raadshoorzitting 
d.d. 9juli 2018 
17.30 uur

Geachte commissieleden,

Namens mijn cliënte All In Containers B.V., heb ik bij brief van 16 april 2018 een zienswijze 
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan "Gedeeltelijk dempen 2® insteekhaven 
Dollegoor (Almelo)". Bij brief van 14 juni 2018 heb ik een aanvullende zienswijze tegen 
hetzelfde bestemmingsplan bij de gemeenteraad van de Gemeente Almelo ingediend.

In het hiernavolgende maak ik graag van de gelegenheid gebruik om naar aanleiding van 
de zienswijze van 16 april 2018 en de aanvullende zienswijze van 14 juni 2018 een 
mondelinge toelichting te verschaffen.

Ik zal allereerst ingaan op het door het College van B&W gestelde algemeen belang bij de 
demping van de Tweede Insteekhaven "Dollegoor".

Daarna zal ik ingaan op de door de Gemeente Almelo opgeworpen schijn van 
belangenverstrengeling. Dit zijn de twee laatste aspecten die in de zienswijze van 16 april 
2018 aan de orde zijn gesteld.

Algemeen belang

De term algemeen belang wordt in de politiek veel gebezigd. Toch is niet altijd duidelijk 
wat daarmee wordt bedoeld. Het algemeen belang is in elk geval niet wat de meerderheid 
wil of de wens van een bestuursorgaan, maar is afgestemd op de grondbeginselen van de 
democratische rechtsstaat, waarin ook oog wordt gehouden op de belangen van 
minderheden en individuen. Op deze wijze is het algemeen belang door Thorbecke in één 
van zijn redevoeringen in 1869 geformuleerd. Dit is nu bijna ISOjaar geleden maar nog 
steeds actueel. Het College van Burgemeester en Wethouders van Almelo overweegt in 
haar inspraakreactienota terzake van het ontwerpbestemmingsplan, pagina 4, als volgt:

"Aangezien alleen v/d Bosch Beton feitelijk gebruik maakt van het water in de 2^ 
insteekhaven en mede gezien de uitbreidingsbehoefte alsmede de werkgelegenheid die 
het bedrijf met zich meebrengt (Algemeen belang) is het gedeeltelijk dempen 
aanvaardbaar".
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All In Containers B.V. is van mening dat deze interpretatie door het College van 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Almelo van het algemeen belang niet 
overeenkomt met hetgeen gelet op de eerdere toelichting onder het algemeen belang 
dient te worden verstaan. Zoals uit de inspraakreactienota blijkt, wenst het bedrijf Van den 
Bosch Beton de door de demping van de tweede insteekhaven te realiseren uitbreiding 
van circa 1 hectare als opslagmogelijkheid, zogenaamd TAS-veld, te gebruiken (zie pagina 
3 van de inspraakreactienota). Niet valt in te zien in hoeverre het uitbreiden van de 
opslagmogelijkheid van een individueel bedrijf met een TAS-veld van circa 1 hectare, het 
algemeen belang zou dienen. Ook tijdens een op 30 Juni 2009 gehouden 
informatiebijeenkomst van de Ondernemingsvereniging Havengebied heeft Van den 
Bosch Beton aangegeven de ruimte door uitbreiding, circa 1 hectare, te willen gebruiken 
als TAS-veld en, zoals de heer Van de Bosch tijdens die bijeenkomst letterlijk heeft gezegd: 
"Niet voor productie". Niet valt in te zien dat uitbreiding van een bedrijf met een TAS-veld 
van circa 1 hectare, en zoals Van de Bosch zelf heeft aangegeven, niet ten behoeve van de 
productie de werkgelegenheid en daarmee het algemeen belang zou dienen, zoals dit op 
pagina 4 van de inspraakreactienota van het College van Burgemeester en Wethouders 
wordt gesuggereerd. All In stelt zich dan ook op het standpunt dat uit feiten en 
omstandigheden in het geheel niet is komen vast te staan dat met de voorgenomen 
demping van de 2® insteekhaven (Dollegoor) het algemeen belang, door het College van 
Burgemeester en Wethouders gemotiveerd als het belang van werkgelegenheid, zou zijn 
gediend. Eerder blijkt uit de feiten en omstandigheden dat met de voorgenomen demping 
het commercieel belang van Van den Bosch Beton B.V. wordt gediend. Van den Bosch 
Beton hoeft in geval van demping immers niet op zoek te gaan naar een extern TAS-veld. 
Ook is duidelijk dat de Gemeente Almelo een financieel voordeel van zo'n € 300.000,00 zal 
behalen bij de demping van de 2® insteekhaven. Naar mening van All In Containers omvat 
het algemeen belang bij het openhouden van een (insteek)haven dan ook meer dan de 
optelsom van het commercieel belang van een individuele onderneming en een 
commercieel belang voor de gemeente. Andere partijen, zoals All-in Containers, hebben 
immers ook commerciële belangen. Het commerciële belang van All Containers In bij het 
open houden van de 2® insteekhaven is in de zienswijze en de aanvullende zienswijze met 
feiten en omstandigheden onderbouwd en wordt hier herhaald.

Schijn van belangenverstrengeling

Zoals in de zienswijze en de aanvullende zienswijze reeds is aangegeven, handelt de 
Gemeente Almelo bij de demping van de 2® insteekhaven zowel privaatrechtelijk als 
publiekrechtelijk. Op dit punt speelt de zogenaamde: "tweewegenleer". Het zowel 
privaatrechtelijk als publiekrechtelijk handelen behoeft op grond van de gemengde 
rechtsleer Juridisch gezien geen obstakel te zijn. Dit neemt niet weg dat op grond van de 
rechtspraak een bestuursorgaan ook in het geval van privaatrechtelijk handelen de
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Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zal privaatrechtelijk moeten toepassen. Dit 
blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 27 maart 1987, NJ 1987, 727 
(Amsterdam/lkon). De Hoge Raad oordeelde in die zaak dat een overheidslichaam ook bij 
het uitoefenen van haar privaatrechtelijke bevoegdheden rekening moet houden met de 
Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Alhoewel deze uitspraak in 1987 is gewezen, 
is dit tot op heden de bestaande opvatting als het gaat om het toetsen van 
privaatrechtelijk handelen door een overheidsorgaan.

All In Containers B.V. is van oordeel dat de Gemeente Almelo haar belangen bij het 
openhouden van de 2e insteekhaven Dollegoor ook in het kader van haar voorgenomen 
privaatrechtelijk handelen niet zorgvuldig heeft afgewogen en met de voorgenomen 
verkoop van grond zal handelen in strijd met het materiële zorgvuldigheidsbeginsel.
Voorts is All In Containers van oordeel dat de Gemeente Almelo met de voorgenomen 
verkoop van grond aan Van den Bosch Beton B.V. handelt in strijd met het verbod van 
willekeur en het gelijkheidsbeginsel. Dit aspect vergt een nadere toelichting, die ik nu zal 
geven.

Het College van B & W heeft in de inspraakreactienota opgemerkt dat All-in Containers niet 
in het bezit is van de (erfpacht) rechten op het gebruik van de oever ten behoeve van het 
laden en lossen van schepen. Bij deze constatering is het college evenwel voorbij gegaan 
aan in dit opzicht relevante feiten en omstandigheden. All In Containers licht deze feiten 
en omstandigheden bij deze als volgt toe.

All In Containers heeft haar huidige bedrijfslocatie aan de Lelyweg 4 te Almelo in Juli 2007 
gekocht van Kondor Wessels Projecten (KWP). Deze onderneming had een recht van 
erfpacht voor de perceelsnummers 11996 en 11997, samen groot 1320 m2. Voorafgaande 
aan de koopovereenkomst betreffende het huidige perceel aan de Lelyweg 4 te Almelo, 
heeft Kondor Wessels Projecten All In Containers aangeboden om het KWP in eigendom 
toebehorende recht van erfpacht op de percelen 11996 en 11997 aan All In Containers 
onder bepaalde voorwaarden over te dragen. Eén van de door KWP genoemde 
voorwaarden was dat de Gemeente Almelo de overdracht van het recht van erfpacht van 
KWP aan All In Containers zou goedkeuren. KWP en All In Containers zijn er alstoen, medio 
2007, evenwel niet in geslaagd om over de voorwaarden waaronder het erfpacht door 
KWP aan All In Containers zou worden overgedragen, wilsovereenstemming met elkaar te 
bereiken. Dit had tot gevolg dat de erfpacht uiteindelijk weer aan de Gemeente Almelo in 
eigendom is teruggevallen.

In 2009 en 2010 heeft All In Containersmet de heer S. Volkerink van de Gemeente Almelo in 
aanwezigheden van zijn toenmalige accountant de heer W. Kolkman overleg gevoerd over 
de mogelijkheden van All In Containers om met goedkeuring van de Gemeente Almelo het
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recht van erfpacht te verkrijgen voor de eerder genoemde percelen met de kadastrale 
nummers 11996 en 11997, samen groot 1320 m2, welke percelen aansluitend aan het All In 
Containers in eigendom toebehorende perceel aan de Lelyweg 4 te Almelo zijn gelegen.
De Gemeente Almelo heeft evenwel bij monde van de heer Volkerink haar toestemming 
voor de door All In Containers verzochte overdracht van het recht van erfpacht voor de 
betreffende percelen geweigerd. Dit terwijl All In Containers aan alle door de Gemeente 
Almelo gestelde eisen voor de erfpacht voldeed. Zoals All In Containers uit zeer 
betrouwbare bron bekend is, heeft de Gemeente Almelo echter korte tijd later 
daarentegen de betreffende percelen verkocht aan Van den Bosch Beton B.V. Zoals All In 
Containers ook reeds in haar zienswijze en aanvullende zienswijze heeft opgemerkt, is zij 
van oordeel dat de Gemeente Almelo door zo te handelen meet met twee maten. Op deze 
wijze liep de Gemeente Almelo immers vooruit op de in latere instantie voorgenomen 
demping van de 2® insteekhaven en de daarmee samenhangende verkoop van c.a. 1 
hectare grond aan Van den Bosch Beton B.V.

Daarmee heeft de Gemeente Almelo naar mening van All In Containers de commerciële 
belangen van Van den Bosch Beton boven die van haar gesteld en All In Containers 
benadeeld nu zij daardoor formeel de mogelijkheid miste om de aan haar perceel 
grenzende oever van de 2® insteekhaven te gebruiken voor het laden en lossen van 
schepen. In zekere zin is de Gemeente Almelo door zo te handelen reeds in 2010 op de 
muziek vooruit gelopen. All In Containers is van mening dat de Gemeente Almelo hiermee 
bij de weigering van goedkeuring voor de overdracht van het recht van erfpacht en de 
verkoop van de betreffende percelen aan Van de Bosch Beton B.V. heeft gehandeld in strijd 
met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, waaronder het verbod van willekeur, 
het gelijkheidsbeginsel en het materiële zorgvuldigheidsbeginsel. Ook heeft de Gemeente 
Almelo niet dan wel onvoldoende gemotiveerd waarom zij haar goedkeuring voor de door 
All In Containers verzochte overdracht van het erfpachtrecht weigerde. Daarmee heeft de 
Gemeente Almelo reeds 7 jaar geleden de commerciële belangen van All In Containers 
geschaad en Van den Bosch Beton B.V. ten opzichte van haar bevoordeeld.
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