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Van: Geert [mailto:waterbeemdg@hetnet.nl]  
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2010 22:09 
Aan: Statengriffie 
Onderwerp: Vervolg op weigeren toestemming ex artikel 19, lid 1 Wet RO 

Geachte griffie van de Provincie Utrecht. 
 
Ik heb heden avond onderstaande mail met bijlagen verzonden aan de leden van GS. Door procedure 
fouten is het verleden jaar niet tot een inhoudelijke behandeling gekomen binnen uw provincie 
bestuur. Nu alle fouten zijn hersteld, gaat de inhoudelijke behandeling binnen uw provincie lopen of 
reeds loopt.  
Ik verzoek u wederom dit bericht onder de aandacht van alle leden van PS te brengen en mijn memo 
als ingekomen stuk te agenderen op de juiste plek. Ik hoop dat u wederom de Commissies MME en 
RGW op de hoogte wilt stellen van mijn verzoek niet in te stemmen met de gevraagde vrijstelling ex 
artikel 19 lid 1, WRO. Kritisch onderzoek is op zijn plaats.  Nee zeggen past in hetgeen de Provincie 
anno 2010 uitstraalt. 
 
Ps in Soest is al een overschot aan tennishallen (cijfers KNLTB / gemeente Soest). 
 
Ik verneem graag van u, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mr.drs. Geert van de Waterbeemd 
 

Geachte leden van GS Provincie Utrecht, 
 
Bijna een jaar geleden heb ik mij tot u allen gericht om de bouw van een megatennishal 
(type opblaas) onder uw aandacht te brengen. 
Tot een inhoudelijke behandeling bij de provincie is het toen niet gekomen doordat er 
procedure fouten zijn gemaakt door de eigenaar van het tennispark. 
Inmiddels zijn die fouten hersteld en heeft onlangs het college van Soest een nieuw 
besluit genomen (zie ingevoegd). Ook staat de tennishal voor het 4de jaar op rij op een 
gedoogbeschikking (!). 
 

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
SOEST, gehouden op 28 september 2010 
Nr. Afd. Onderwerp Beslissing 
Voortgang bouwplan De Toss (reg.nr.080043) inzake het plaatsen van een opblaas-tennishal op 
het perceel Bosstraat 102 (740561) 
1. Instemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen. 
2. De situatie gedogen totdat de verklaring van geen bezwaar door de provincie is afgegeven, 
daarna vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO en bouwvergunning verlenen. 
3. Wethouder Coppes stemt niet in met de medewerking aan dit bouwplan. 
 

Ik vraag opnieuw uw aandacht voor de aanvraag van de artikel 19, lid 1 Wro toestemming. Ik vraag u 
opnieuw niet in te stemmen met deze aanvraag. 
IK heb in mijn mail van 6 december 2009 verwezen naar de klimaat Top van Kopenhagen. Ik meen 
maatschappelijk waar te nemen dat de discussie over klimaat / duurzaamheid niet meer is gaan 
liggen. 
Sterker nog de provincie Utrecht en gelukkig ook veel gemeenten stralen uit dat het afgelopen moet 
zijn met de verspilling van energie en aantasten van kostbare natuur/flora-fauna. 



In onderhavige zaak heeft de gemeente Soest (muv Groen Links) geen enkele, maar dan ook geen 
enkele kritische kanttekening geplaatst bij het bouwwerk. 
Ik verwacht van u, sterker nog, ik reken op u dat u er dwars voor gaat liggen en de inhoud van uw 
beleidsprogramma’s gestand doet. 
 
Indien u behoefte heeft aan meer informatie verneem ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mr. drs. Geert van de Waterbeemd 
Bosstraat 96 
06 33 84 65 61 
 

Van: Miranda van Wijnen-Schreijer [mailto:Miranda.van.Wijnen@provincie-utrecht.nl] Namens 
Statengriffie 
Verzonden: dinsdag 8 december 2009 11:17 
Aan: Geert 
Onderwerp: Betr.: weigeren toestemming ex artikel 19, lid 1 Wet RO 

Geachte meneer Waterbeemd, 
 
U onderstaande brief zal als ingekomen stuk worden meegenomen in de statenvergadering 
van 14 december a.s.  
Daarna zal deze worden doorgezonden aan de commissie MME en RGW.  
Hopend u voldoende te hebben geinformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Miranda van Wijnen - Schreijer 
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Geachte heer/mevrouw, 

Onderstaande mail heb ik heden verzonden aan alle leden van GS Provincie Utrecht. 
Ik bied u bij deze dezelfde stukken aan. Ik hoop dat u vragen zult stellen aan GS. 

Mvg 

Geert van de Waterbeemd 



De Klimaat Top in Kopenhagen zal komende week veelvuldig media aandacht 
krijgen. Maar ook dichter bij huis -in onze mooie provincie- ligt aantasting van 
klimaat, natuur en milieu op de loer. 
Om die reden verzoek ik u de gemeente Soest geen toestemming te verlenen inzake 
een aanvraag artikel 19, lid 1 Wet RO. Locatie Bosstraat 102 te Soest. 

Ik voeg een document bij waarin ik uiteen zet waarom u juist nu deze bouw niet moet 
toe staan. Een beter milieu begint bij jezelf! 

Met vriendelijke groet, 

Mr.drs. Geert van de Waterbeemd 
Mede namens de bewoners van de Bosstraat in Soest 

Ps. Ik voeg een foto bij om het te illustreren. Op de foto ziet u ongeveer de helft van 
het mega bouwwerk. 
(See attached file: memo aan leden GS..doc)(See attached file: DSCN3130.JPG) 


