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Geachte leden van de Raad, 
 
Na de Raadsvergadering van vorige week en gelet op het verloop daarvan, heeft het College gemeend het bij 
een aantal van uw leden heersende gevoel niet goed geïnformeerd te zijn over het dossier rond het bedrijf 
Platinum Stables aan de Gilzerbaan in Riel zo snel mogelijk te moeten wegnemen. Daartoe hebben wij dossiers 
samengesteld, die per direct voor u ter inzage liggen. 
 
Deze versnelling is mogelijk geworden nadat het vorige week gelukt is bij het team vergunningverlening extra 
medewerkers in te huren en vervolgens de allerhoogste prioriteit te geven aan het samenstellen van de 
gevraagde dossiers. 
 
De snelheid waarmee deze dossiers nu alsnog voor u ter inzage zijn gekomen, betekent wel dat daar geen 
leeswijzer bij gemaakt is, waarin is aangegeven wat zich achtereenvolgens heeft afgespeeld en hoe de 
verschillende dossiers zich tot elkaar verhouden. Daardoor zijn de dossiers minder toegankelijk dan wij voor 
ogen hadden. 
Een aantal van uw leden heeft overigens in de Raadsvergadering ook aangegeven geen prijs te stellen op een 
leeswijzer en alleen de stukken waar het College over beschikt in te willen zien. 
 
Nu de BIBOB-procedure is afgerond en de betreffende vergunningaanvragen 6 weken ter visie worden gelegd 
om de procedure in positieve zin te kunnen afronden, zijn alle onderliggende stukken - m.u.v. de BIBOB-
procedurestukken - openbaar. Daarmee is de meeste informatie in de ter inzage liggende dossiers openbaar en 
voor u beschikbaar. Een klein deel van de informatie is op grond van wetgeving niet openbaar en ligt voor u 
vertrouwelijk ter inzage. Daarom dient U deze vertrouwelijkheid blijvend in acht te nemen. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er na inzage van de dossiers alsnog behoefte bestaat om op de hoogte te 
worden gesteld van het verloop van het proces en de huidige stand van zaken. Daarom herhalen wij ons aanbod 
om aan uw Gemeenteraad, op een nader te bepalen moment, u mee te nemen door de ontwikkelingen rond 
Platinum Stables en de dossiers. Indien daaraan behoefte bestaat, horen wij dat graag van u. 
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