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Betrokken  

• LOHW: Fred Mylius & Jan Teeuwen 

• Bezwaarschriftencommissie Rijnland: 3 personen 

• Hoogheemraadschap Rijnland: Gerard van der Klein 

• Adriaan van Erk vertegenwoordig door oa mr A. Knottnerus, bedrijfsjurist en nog een 

persoon 

• Nog enkele medewerkers Hoogheemraadschap Rijnland 

 

 

Zowel Fred als ik zijn overvallen door het karakter van de hoorzitting met zoveel betrokkenen, en het 

feit dat Adriaan van Erk een jurist hiervoor heeft ingeschakeld. Wij werden tevens overvallen door 

een uitgebreid pleitnotitie van de jurist, welke in de hoorzitting is rondgedeeld en toegelicht. 

Een van de belangrijkste punten dat de jurist naar voren bracht was het feit dat LOHW als zodanig 

geen rechtspersoon is, en derhalve geen bezwaarschriften kan indienen. Feitelijk klopt dit maar 

Rijnland heeft nooit laten weten dat dit een probleem zal zijn. De bezwaarafschriften zal daardoor 

ontvankelijk zijn.  

Wij hebben bevestigd dat het klopt dat LOHW als zodanig geen rechtspersoon is, maar dat wij wel 

een grote draagvlakte hebben, maar dit zal geen invloed hebben of de uitspraak van de 

bezwaarschriftencommissie. De bezwaarschriftencommissie heeft ons gevraagd of wij hierdoor onze 

bezwaar als zodanig willen intrekken. Fred en ik hebben overleg gepleegd en gezegd dat wij beide 

het bezwaar hebben ondertekend en dat wij dan op persoonlijke titel het bezwaar in stand willen 

houden. 

Het was de bezwaarschriftencommissie niet duidelijk welke relevante zorgen wij ons maken met 

betrekking tot het waterhoogte verschil en verkeersveiligheid aspecten op de Staalweg en dat er 

reeds een in-/uitrit bestaat welke al ruime 30 jaar dienst heeft gedaan. 

Wij moeten wachten op de uitspraak en ons hierbij neerleggen. 

 

Lering van deze zaak is dat: 

• Als we bezwaar gaan aanmaken op de in-.uitrit vergunning aanvraag dat we dit als individu 

moeten doen, want dan kan het bezwaar niet onderuitgehaald worden in het kader van 

ontvankelijkheid 

• Het zal goed zijn om een jurist erbij te betrekken. Wie weet hierin wie pro deo ons zal willen 

helpen 

• Van Erk toch wel een beetje in zijn maag zit met onze reuring dat zij met een bedrijfsjurist op 

te proppen komen 


