
Reactie op behandeling van onderzoekrapport naar aanleiding van handhavingsactie 
hekwerk Haelen in de gemeenteraad van dinsdag 5 maart 2013 
 
De PvdA was van meet af aan geen echte voorstander van een duur onderzoekstraject 
met deze enigszins verhullende eindrapportage als resultaat. Wij opteerden voor een 
kleinschaliger onderzoek en wel naar de ware en directe toedracht van de bewuste 
handhavingsactie zonder verbloemend taalgebruik dan wel allerlei beschouwingen van 
mogelijk met elkaar samenhangende oorzakelijke verbanden. Het tussentijds 
voortgangsverslag verraste ons echter nog positief, gezien de geboden oplossingsgerichte 
aanpak i.p.v. direct de schuldvraag te beantwoorden. 
 
Op 18 december pleitte de PvdA daarom voor het normaliseren van de ontstane situatie in 
Haelen. Na bestudering van de onderliggende eindrapportage nemen we nu een minder 
positief standpunt in. We weten inmiddels dat openbaarmaking van de tussenrapportage 
niet tot extra problemen heeft geleid, terwijl dit wel werd benadrukt door de samenstellers 
en nog eens aanvullend beklemtoond door waarnemend burgemeester Smulders. Hij 
maakte destijds zelfs gewag van een mogelijke explosieve situatie, die zou ontstaan als 
gevolg van de niet beheersbare veiligheid als gevolg van het opheffen van 
geheimhouding. Dit geheel in tegenspraak met zijn onverwacht daadkrachtig, autonome 
optreden en daardoor onveilige beslissingen in zijn rol als eindverantwoordelijke 
gedurende de handhavingsactie van 21 juni 2012.  
 
De PvdA kan het nog volgen daar waar de portefeuillehouder van openbare orde en 
veiligheid het besluit neemt om het illegale hekwerk weg te laten halen. Waar het fout gaat 
is de gebrekkige communicatie die hij voert met de overige collegeleden. Het lijkt erop dat 
hij een eenmansactie heeft doorgezet zonder zich vooraf te vergewissen van de 
emotionele context waarin de familie RuiterBarel zich bevond. Naar ons idee was dhr. 
Smulders hierdoor onvoldoende voorbereid op de psychische nood waarmee dhr. Ruiter 
kampte in de bewuste situatie. De toenmalige collegeleden hadden hem hiervoor zeker 
kunnen waarschuwen, zodat per direct psycho-sociale hulpverlening was ingeschakeld in 
plaats van het gezag aan de politie over te dragen met alle persoonlijke gevolgen van 
dien. Het verbaast ons zeer, dat de onderzoekscommissie op dit punt geen nader 
onderzoek heeft gepleegd. Wel wordt vermeld dat de politie verzuimd heeft het uit de hand 
lopen van de bewuste actie aan dhr. Smulders door te geven; alsof hij hier van te voren 
geen rekening mee had moeten houden! 
 
Vandaar ook dat de uitkomst van dit onderzoek ons heeft teleurgesteld. De 
onderzoekscommissie komt ten eerste niet echt verder dan alles met alles samen te laten 
hangen, zodat de schuldvraag niet concreet beantwoord kan worden. Ten tweede de 
cruciale vraag " of deze escalatie voorkomen had kunnen worden"  min of meer open laat. 
En ten derde op basis daarvan een aantal oplossingsscenario' s schildert die weliswaar 
niet verkeerd hoeven te zijn, maar ons feitelijk afleiden van de kernboodschap! Deze 
Haelense kwestie had immers moeten leiden tot een helder antwoord op de vraag of deze 

zo geëscaleerde gebeurtenis anders had kunnen verlopen, dan wel te voorkomen was 

geweest. Hier krijgen we ondanks de vele woorden, kosten en verbeter-voorstellen, helaas 
geen eenduidig antwoord op! Wij denken, dat de waarnemend burgemeester te solistisch 
heeft gewerkt en de ontstane situatie zowel vanuit het verleden als op het moment zelf 
verkeerd heeft ingeschat. Dhr. Smulders blijft als eindverantwoordelijke buiten schot; zijn 
optreden wordt in het onderzoeksverslag enigszins recht gepraat. 
  
Naast de handelswijzen van alle betrokkenen, te weten bepaalde Bosrandbewoners, 
familie RuiterBarel, de gemeente, de politie en de media blijkt nu ook waarnemend 



burgemeester door zijn niet voldoende professioneel handelen een ongewilde 
medeveroorzaker te zijn geworden van het steeds toenemende onbegrip naar elkaar toe. 
Een kluwen van oorzakelijke factoren die niet meer te ontwarren zijn, alle kosten en 
persoonlijk leed ten spijt. De PvdA komt dan ook tot de volgende conclusie: het kiezen 
voor handhaving bij overtreding van de wet staat hier niet ter discussie; wel de wijze 
waarop! In deze historisch zeer beladen situatie werkt een overweldigend politieoptreden 
juist als olie op vuur. Het had meer voor de hand gelegen specialistische hulpverlening 
paraat te hebben. Door onvoldoende inzicht in het beschikbare dossier, het te weinig 
rekening houden met flinke imagoschade in Leudal en het grote gebrek aan communicatie 
met de wethouders heeft een blinde vlek veroorzaakt met alle nare gevolgen van dien. 
Helaas moeten wij constateren dat de portefeuillehouder als eindverantwoordelijke meer 
vertrouwen had in de sterke arm van de ME dan in zijn medebestuurders en daardoor het 
inschakelen van psycho-sociale begeleiding over het hoofd heeft gezien. Als gevolg van 
zijn beslissingen is gekozen voor een escalerende weg. Een simpele en logische 
verklaring, die echter in het breedsprakerige onderzoeksrapport nergens concreet te 
bespeuren valt en impliciet verborgen blijft! 
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